
 

 

 

 

 



Για ποιους λόγους ένα παιδί µπορεί να δέχεται επιθέσεις εκφοβισµού και βίας στο 
σχολείο; 

 

Πάρα πολλοί µαθητές σε όλο τον κόσµο δέχονται επιθέσεις εκφοβισµού και βίας στο 
σχολείο. Το γεγονός, όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι έχουν κάνει κάτι λανθασµένο που να 
δικαιολογεί την εκδήλωση τέτοιου είδους συµπεριφορών εναντίον τους. Πολλές φορές 
στόχος γίνεται το “διαφορετικό”, το οποίο µπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε ανθρώπινο 
γνώρισµα, είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό. Για παράδειγµα το χρώµα του δέρµατος, η 
εθνικότητα, το φύλο, το βάρος, η σχολική επίδοση, η κοινωνική συστολή. Με την έννοια 
αυτή ο καθένας µπορεί να γίνει στόχος εκφοβιστικών και βίαιων συµπεριφορών σε 
κάποια φάση της ζωής του και συνεπώς το συγκεκριµένο φαινόµενο µας αφορά όλους. 
Εξάλλου, τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα που έχει το κάθε παιδί και γενικότερα ο κάθε 
άνθρωπος είναι και αυτά που τον κάνουν ξεχωριστό και µοναδικό µεταξύ 
δισεκατοµµυρίων ανθρώπων. 
Για ποιους λόγους ένας µαθητής αναπτύσσει εκφοβιστικές και βίαιες συµπεριφορές;  
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που µπορεί να συµβάλλουν ώστε ένα παιδί να εκδηλώνει 
επιθετικές και βίαιες συµπεριφορές. Η εκδήλωση εκφοβιστικών συµπεριφορών είναι σε 
µεγάλο βαθµό το αποτέλεσµα πολυποίκιλων εµπειριών και ερεθισµάτων στα οποία έχει 
εκτεθεί, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, το παιδί που εκφοβίζει κατά τη διάρκεια της 
αναπτυξιακής του πορείας. 
Τα παιδιά που εκφοβίζουν µπορεί σε άλλο χώρο ή χρόνο να ήταν ή και να είναι ακόµα 
και τώρα αποδέκτες εκφοβιστικών και βίαιων συµπεριφορών. Οι µαθητές συχνά 
εκφοβίζουν για να νιώσουν ανώτεροι από τους άλλους καθώς αντλούν ισχύ και δύναµη 
από τη συγκεκριµένη µορφή συµπεριφοράς. 
Επίσης, µέσα από την εκδήλωση εκφοβιστικών συµπεριφορών µπορεί να στοχεύουν στο 
να τραβήξουν την προσοχή, να τύχουν αποδοχής και να γίνουν περισσότερο δηµοφιλείς 
από ότι ήταν στο παρελθόν. Στην πραγµατικότητα, όµως, δεν γίνονται περισσότερο 
δηµοφιλείς, αλλά αντίθετα η πλειοψηφία της µαθητικής κοινότητας τους φοβάται και 
προσπαθεί να τους αποφύγει. Ακόµα, οι µαθητές που εκφοβίζουν σε αρκετές περιπτώσεις 
είναι δυστυχισµένοι και προσπαθούν να µεταφέρουν το έλλειµµα χαράς που νιώθουν 
στους άλλους. 
Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται µε την εκδήλωση εκφοβιστικών συµπεριφορών είναι 
και τα συναισθήµατα ζήλιας που µπορεί να νιώθει το παιδί που εκφοβίζει για τον 
αποδέκτη της εκφοβιστικής συµπεριφοράς. Οι µαθητές που εκφοβίζουν στοχεύουν στη 
“διαφορετικότητα” του άλλου για να τον κάνουν να νιώσει άσχηµα για τον εαυτό του και 
να τον απαξιώσουν. 
Η εκδήλωση, όµως, εκφοβιστικών συµπεριφορών δεν έχει ως αίτιο τη “διαφορετικότητα” 
του παιδιού που εκφοβίζεται, αλλά αντίθετα έχει ως σηµείο εκκίνησης τα παιδιά που 
εκφοβίζουν και τα οποία µπορεί να έχουν κακοποιηθεί, να έχουν συναισθήµατα ζήλιας, 
ανασφάλειας, και δυστυχίας και να µεγαλώνουν σε ένα απορριπτικό και βίαιο περιβάλλον 
από το οποίο απουσιάζει η ενσυναίσθηση και η αποδοχή. 
 
Το παρόν φυλλάδιο περιέχει υλικό από την ιστοσελίδα του δικτύου κατά της βίας στο σχολείο 
www.antibullyingnetwork.gr  και δηµιουργήθηκε από τους µαθητές της Β’ τάξης του σχολείου 
µας ως διαθεµατική εργασία στο µάθηµα της Πληροφορικής µε αφορµή την Ηµέρα κατά της 
Βίας στο Σχολείο (6 Μαρτίου 2012).  

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
Κάθε µέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την αντιµετώπιση του 
σχολικού εκφοβισµού. Ο βαθµός εµπλοκής κάθε µέλους, σχετίζεται τόσο µε την 
ιδιότητά του, όσο και µε τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του 
περιστατικού εκφοβισµού. Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή του 
σχολείου, άλλος του δασκάλου, άλλος των συµµαθητών, άλλος των γονιών.Ωστόσο, 
θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων δράσεων, διότι, αφού η 
αιτιολογία του εκφοβισµού είναι πολυπαραγοντική και η αντιµετώπισή του θα πρέπει 
να είναι πολυεπίπεδη. 
• Συµµαθητές µέσα στην τάξη: 
Προσδιορίστε ποιοι συµµαθητές σας ήταν παρόντες στο περιστατικό εκφοβισµού 
Ξεκαθαρίστε αν συµµετείχαν ως ουδέτεροι παρατηρητές ή αν ενθάρρυναν το παιδί 
που εκφοβίζει 
Συζητήστε µαζί τους για το ποια θα ήταν η κατάλληλη συµπεριφορά σε µια τέτοια 
περίπτωση (π.χ. να µιλήσουν σε κάποιον ενήλικα για να βοηθήσει) και για το ποιες 
ευθύνες έχουν όταν παρατηρούν να συµβαίνει περιστατικό εκφοβισµού 
Συζητήστε σχετικά µε το τι θα µπορούσαν να είχαν κάνει για να αποφευχθεί ο 
εκφοβισµός και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους ίδιους όσο 
και για τους συµµαθητές τους 
Κάποια µοντέλα συνοµηλίκων, που αποτελούν στρατηγικές αντιµετώπισης των 
περιστατικών εκφοβισµού από µαθητές προς µαθητές στο πλαίσιο του σχολείου, είναι 
επιγραµµατικά: 
Η προσέγγιση που δεν εστιάζει στο φταίξιµο 
Προσεγγίσεις υποστήριξης µεταξύ των συνοµηλίκων 
Το µοντέλο του «συνοµηλίκου πρότυπο» 
Το µοντέλο της «συµβουλευτικής µεταξύ συνοµηλίκων» 
Το µοντέλο της «∆ιαµεσολάβησης» 
• Γονείς παιδιού που εκφοβίζεται: 
Συνεργαστείτε στενά µε το σχολείο για να πληροφορηθείτε για την έκταση και τη 
σοβαρότητα του περιστατικού καθώς και για τους τρόπους αντιµετώπισής του. 
Παρέχετε στο παιδί σας υποστήριξη και ασφάλεια, χωρίς να το κατακρίνετε. 
Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει το παιδί σας για τα συναισθήµατά του και για 
τις ανάγκες του. 
Παρακολουθείτε την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και την υγεία του παιδιού σας. 
Αν το παιδί σας παραπονιέται για µεγάλο χρονικό διάστηµα ότι έχει σωµατικούς 
πόνους, αν παρατηρείτε ότι έχει δυσκολίες στον ύπνο ή αν αρνείται επίµονα να πάει 
στο σχολείο, επισκεφτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για παιδιά. 
• Γονείς παιδιού που εκφοβίζει: 
Συζητήστε µε τον ∆ιευθυντή του σχολείου για το περιστατικό εκφοβισµού που 
προκλήθηκε από το παιδί σας Συνεργαστείτε µε το σχολείο, για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος του παιδιού σας σχετικά µε τη βία. Συνεργαστείτε µε τον ∆ιευθυντή και 
τον δάσκαλο του παιδιού σας για την εφαρµογή των κανόνων, των συνεπειών και την 
πρόληψη τέτοιων συµπεριφορών. Παρακολουθήστε την εξέλιξη της κατάστασης και 
συνεργαστείτε στενά µε το σχολείο.  

 

 


